














Auditorská společnost CONSULT, s.r.o. 

auditor 

Třebovická 5505/48, 722 00 Ostrava 
 

 

Věc: Prohlášení vedení účetní jednotky k auditu roční účetní závěrky k 31.12.2020 
 

Toto prohlášení je poskytováno v souvislosti s auditem politického hnutí Alternativa pro nezávislé 
kandidáty 2020 - ANK 2020, IČ 09227041, se sídlem Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava (dále jen „hnutí“), a to 
k 31.12.2020.  

Konstatujeme, že Auditorskou společností CONSULT, s.r.o. evid.č. 374, zastoupenou auditorem Ing. 
Alenou Čechovou, členem Komory auditorů České republiky, evid.č. 1723, zpracovaná a předložená zpráva 
auditora byla projednána s podepsaným statutárním zástupcem účetní jednotky a ekonomem hnutí. 

 Dále prohlašujeme, že: 

1.  uznáváme, že provedené ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2020 nezbavuje vedení hnutí 
odpovědnosti za úplnost, průkaznost a správnost vykazovaného majetku, závazků, vlastních zdrojů a 
výsledku hospodaření, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou požadovány právními předpisy, 
a to v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými účetními předpisy. Hnutí plně 
odpovídá za důsledky, které vyplynou z jiných kontrol a šetření. 

2.  Hnutí poskytla auditorovi přístup ke všem účetním a dalším písemnostem a veškeré informace o 
pohledávkách a závazcích, a to i v účetnictví neevidovaných. 

3.  Účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti ani v ní nebyly opomenuty žádné významné 
skutečnosti. Hnutí splňuje všechny požadavky smluv, jejichž nedodržení může mít významný vliv na účetní 
závěrku. Nemáme žádné informace týkající se nesouladu s regulatorními požadavky, které by mohly mít 
významný vliv na účetní závěrku. 

4.  Nemáme žádné plány ani úmysly, které by mohly významně ovlivnit hodnotu nebo klasifikaci aktiv a pasiv, 
která jsou zobrazena v účetní závěrce. 

5.  V souvislosti s členy vedení hnutí ani jejími zaměstnanci, kteří mají významnou úlohu ve vnitřních 
kontrolách se nevyskytly žádné problémy, které by mohly mít významný dopad na účetní závěrku, 

6.  Hnutí nemá žádné jiné závazky než ty, které jsou vykázány v rozvaze nebo uvedeny v příloze v účetní 
závěrce.  

7.  Nevyskytly se jiné události po datu účetní závěrky, které by vyžadovaly její úpravu nebo doplnění, než 
události uvedené v příloze a skutečnost, že hnutí k 31.3.2021 ukončilo svou činnost. 

8.  Vůči hnutí jsou vedeny soudní spory, z nichž by mohly vyplývat budoucí závazky, které nejsou v účetní 
závěrce uvedeny.  

9.  Hnutí nemá žádné úvěrové smlouvy. 

10.  Hnutí uznává svou odpovědnost za navržení a zavedení vnitřních kontrol, které mají sloužit k prevenci a 
odhalování podvodů a prohlašuje, že účetní závěrka není významně zkreslena v důsledku výskytu 
podvodu. 

11.  Hnutí bere na vědomí, že účetní závěrka byla ověřena namátkovým způsobem vybraného vzorku účetních 
případů a dokladů s ohledem na významnost informací a odhad přirozeného a kontrolního rizika. 

12.  Zpracovali jsme výroční zprávu v souladu s se zákonem č. 424/1991 Sb. v platném znění, jejíž součástí je 
účetní závěrka a současně Prohlašujeme, že informace v této zprávě nejsou v rozporu s informacemi 
uvedenými v účetní závěrce. 

 

V Ostravě 29. března 2021 

        ………………………………………… 
          podpis statutárního orgánu 
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